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A  rtigo 22, I, II e III, da Lei Federal n° 11.494, de 20 de junho de 2007

Art.  22.  Pelo  menos 60% (sessenta  por  cento)  dos  recursos  anuais  totais  dos  Fundos serão
destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em
efetivo exercício na rede pública.

Parágrafo único.  Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em
decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro
ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os
encargos sociais incidentes;
II -  profissionais do magistério da educação:  docentes,  profissionais que oferecem suporte
pedagógico direto  ao  exercício  da docência:  direção ou administração escolar,  planejamento,
inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;
III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no
inciso  II  deste  parágrafo  associada  à  sua  regular  vinculação  contratual,  temporária  ou
estatutária,  com  o  ente  governamental  que  o  remunera,  não  sendo
descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o
empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.

Artigo  75 e  demais  dispositivos  da Lei  n°  4.615 de  19  de  junho de 2006 (Estatuto  dos

Servidores Públicos Municipais)

Art. 75 - São consideradas como de efetivo exercício as ausências em virtude de:
I - férias;
II - faltas abonadas a critério do chefe do órgão ou da entidade de lotação do servidor, no máximo
de 03 (três) por mês, desde que não seja ultrapassado o limite de 12 (doze) por ano;
III - faltas por motivo de caso fortuito ou força maior, canceladas mediante requerimento dirigido
ao chefe do órgão da entidade de lotação, encaminhado pelo chefe imediato.
IV - cessão do servidor para órgãos ou entidades fora âmbito municipal, exceto para efeito de
promoção por merecimento ou avaliação de desempenho;
V - período de suspensão, quando o servidor for inocentado em processo de revisão;
VI - concessões, previstas no art. 184;

VII - licença:
a) para tratamento de saúde, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses;
b) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;
c) em razão da gestação, adoção ou paternidade;
d) prêmio a assiduidade;
e) para desempenho de mandato classista, exceto para efeito de promoção por merecimento ou
avaliação de desempenho;
f) para capacitação profissional do servidor;
g) por motivo de doença em pessoa da família, observado o disposto no art.178, § 1º;
h) para concorrer a cargo eletivo, observado o disposto no art. 179, § 3º;
i) para o serviço militar obrigatório.

VIII - prisão do servidor quando absolvido por decisão transitada em julgado ou quando dela não
resultar processo;
IX - afastamento preventivo do servidor;
X - exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, exceto para promoção
por merecimento ou avaliação de desempenho.
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